
Análise Conjuntural 
 

Na última edição da Conjuntura CNseg, afirmamos ser 

possível traçar, com os dados divulgados até então, um 

retrato do que foi o primeiro trimestre para a economia 

brasileira, ainda que prematuramente. No último mês, tal 

retrato se mostrou preciso. As previsões mais otimistas 

definitivamente não se concretizaram. A economia segue 

crescendo em ritmo lento e já apresenta sinais de uma 

desaceleração precoce, como mostra o gráfico na 

próxima página.  

 

O cenário internacional, que havia apresentado relativa 

melhora, sofreu alguma deterioração nas últimas 

semanas, ainda que a perspectiva de um “pouso suave” 

na economia americana continue a alimentar 

perspectivas de um segundo semestre mais positivo para 

a economia global. A instabilidade das relações entre as 

duas maiores economias do mundo, EUA e China, porém, 

permanece gerando ruído e insegurança.  Enquanto isso, 

a política brasileira  continua a ser fonte significativa de 

incerteza, com efeitos negativos sobre a confiança na 

recuperação da economia e sobre o andamento da 

reforma da Previdência.  A reforma, aliás, permanece 

centralizando os debates e, certamente, continuará a ser 

o principal foco das análises econômicas e políticas nos 

próximos meses, não apenas porque é condição 

necessária – ainda que não suficiente – para o 

reequilíbrio das contas públicas, mas também porque se 

tornou uma medida pela qual o mercado financeiro vem 

avaliando a capacidade de negociação política do 

governo, mesmo que a agenda econômica pró-mercado 

do governo seja muito mais ampla.  

 

A tramitação do projeto de reforma na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, 

que deveria analisar apenas a constitucionalidade da 

proposta, ocorreu com alguns sobressaltos. Foi concluída 

após 62 dias, tendo sua admissibilidade aprovada por 48 

votos a favor e 18 contra. Apesar da ampla margem 

favorável, o atraso na aprovação e as alterações precoces 

no texto foram vistos, de maneira geral, como sinal 

negativo. O projeto agora está na Comissão Especial, 

onde provavelmente sofrerá mais alterações antes de ir à 

votação no plenário da Câmara. Os atrasos na votação da 

proposta e o potencial de desidratação da proposta, num 

contexto de relações instáveis entre os Poderes, com o 

Legislativo impondo derrotas em sequência ao Executivo, 

mantêm o cenário de alta incerteza política e econômica, 

adiando as decisões de investimento e a recuperação da 

economia. 

 

Os indicadores do nível de atividade mostram que o 

crescimento deve ter sido baixo no primeiro trimestre, 

com chances não desprezíveis de que tenha havido uma 

contração do PIB no período, deprimido ainda mais pelo 

desempenho aquém do esperado da agropecuária e pelo 

tombo sofrido pela indústria extrativa como 

consequência da paralisação de grande parte da 

produção de minério de ferro após o rompimento da 

barragem de Brumadinho. O IBC-Br, indicador de 

atividade do Banco Central, apontou queda de 0,68% no 

primeiro trimestre deste ano. 

 

A Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) 

de março, divulgada no começo do mês pelo IBGE, 

mostrou que o volume produzido pela indústria nacional 

apresentou variação de -1,3% em relação a fevereiro e de 

-6,1% na comparação com março do ano passado, muito 

abaixo do que previa o mercado que, por conta da 

redução da produção de minério de ferro e do efeito 

calendário (como salientamos na última edição, 
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o feriado de Carnaval fez março deste ano ter menos dias 

úteis que no ano passado), já esperava queda, mas não 

tão acentuada. 

 

No acumulado do ano, há queda de 2,3% e, em 12 meses, 

queda de 0,1%, primeira variação negativa por essa 

métrica desde agosto de 2017. Já a Pesquisa Mensal do 

Comércio (PMC), também do IBGE, mostrou que a 

atividade varejista no Brasil cresceu muito pouco no 

primeiro trimestre do ano. Com expansão de 0,3% 

registrada na passagem de fevereiro para março, o 

crescimento acumulado no ano é de apenas 0,3% e, em 

12 meses, de 1,3%. 

 

Os números do mercado de trabalho permanecem 

predominantemente negativos, apesar de alguns pontos 

favoráveis terem surgido na última divulgação da PNAD 

Contínua referente ao trimestre móvel encerrado em 

março, como a leve queda da taxa de desocupação 

dessazonalizada e a recuperação, ainda que muito lenta, 

do trabalho formal, medido pelo número de pessoas 

empregadas no setor privado com carteira assinada nessa 

pesquisa.  

 

 

 

 

Nesse cenário, a confiança na economia, que 

experimentou alta relevante após o fim do ciclo eleitoral, 

perdeu praticamente todo o ganho dos últimos meses e 

se encontra, hoje, em patamares semelhantes aos dos 

momentos de maior tensão do ano passado, segundo 

praticamente todos os índices e indicadores de confiança 

de empresários e consumidores. O Índice de Confiança da 

Indústria da FGV referente a abril, divulgado 

recentemente, chegou a apresentar leve aumento na 

margem, mas insuficiente para recuperar as quedas 

acumuladas nos últimos meses e concentrado no 

componente de situação atual, com o índice ligado às 

expectativas ainda em queda. 

 

A inflação, depois de um longo período passando ao largo 

das preocupações dos analistas, rodando em patamares 

historicamente baixos, assustou os mercados com a  

divulgação do IPCA de março, registrando 0,75% no mês 

(quase 0,15 p.p. acima da mediana das expectativas de 

mercado) e levando o acumulado em 12 meses a 4,58%.  
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Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil 
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No entanto, após o susto, o mercado parece ter 

assimilado a característica pontual da alta dos preços em 

março, que tem poucas chances de se propagar para o 

resto do ano. A alta foi concentrada em alimentos in 

natura e em combustíveis, como já se esperava. O IPCA 

de abril, divulgado no começo de maio, já apresentou 

desaceleração em relação ao mês anterior (0,57% no 

mês). E, ainda que o acumulado em 12 meses tenha 

subido para 4,94% – a maior variação por essa métrica 

desde janeiro de 2017 –, inúmeros fatores apontam para 

uma desaceleração até o final do ano: a economia 

desaquecida mantém o hiato do produto1 alto e a 

demanda deprimida, inibindo aumentos de preços. Além 

disso, a inércia inflacionária, que sempre impulsionou a 

inflação no Brasil, segundo estimativas do Banco Central2, 

passou a contribuir para que a inflação esteja abaixo da 

meta. As expectativas ancoradas e o bom 

comportamento dos núcleos de inflação também 

apontam na direção de um arrefecimento nos próximos 

meses.  

 

O cenário internacional, por sua vez, se alterou 

significativamente nas últimas semanas. No mês passado, 

apesar dos resultados fracos da Zona do Euro, a 

divulgação de bons indicadores de atividade, 

principalmente nos EUA e na China, contribuiu para uma 

avaliação mais positiva da economia internacional. As 

preocupações dos mercados em relação à disputa 

comercial entre as duas maiores economias do mundo 

haviam se atenuado com o que parecia ser um avanço 

nas negociações. Entretanto, isso mudou com um 

anúncio inesperado no Twitter do presidente americano 

Donald Trump, em um domingo, anunciando aumento de 

10% para 25% nas tarifas de importação sobre cerca de 

US$ 200 bilhões em produtos chineses, causando 

turbulência nos mercados ao reacender temores de um 

recrudescimento da guerra comercial entre as duas 

potências. As negociações que se seguiram não foram de 

todo bem-sucedidas. Entretanto, cresce nos mercados a 

percepção de que os impactos do conflito podem não ser 

tão graves quanto se imaginava e, ao menos no curto 

prazo, os incentivos da economia política possam fazer 

com que “deixar a situação como está” seja um resultado 

favorável tanto para o governo americano, mais 

preocupado com o estado da economia antes das 

eleições presidenciais do ano que vem, quanto para a 

estratégia geopolítica de mais longo prazo do governo 

chinês em seu reposicionamento na economia mundial. A 

turbulência do exterior também foi fomentada nas 

últimas semanas por uma sigla: ASF (African swine fever – 

febre suína africana), que vem reduzindo severamente o 

rebanho da China, o maior consumidor desse tipo de 

proteína no mundo. Notícia boa para os frigoríficos 

exportadores, mas que pode representar pressão nos 

preços das carnes, com impactos significativos sobre a 

inflação.   

 

O primeiro trimestre do ano foi frustrante para aqueles 

que esperavam uma recuperação robusta da economia 

brasileira. No entanto, ainda que o crescimento este ano 

esteja comprometido – como mostram as expectativas 

analisadas na próxima seção desta publicação – é possível 

manter um otimismo moderado a médio prazo com a 

economia brasileira. Continua a ser provável um cenário 

em que, mesmo que a reforma da Previdência aprovada 

não proporcione a economia esperada, ela, somada a 

medidas favoráveis ao mercado que estão na agenda 

econômica do governo, tem potencial para estimular o 

crescimento, como, por exemplo, ocorre com a recém-

divulgada Medida Provisória 881/2019, chamada de “MP 

da  Liberdade Econômica”3. Adicionalmente, existem 

outras possíveis medidas de estímulo de curto prazo, 

como a decisão de reabrir a autorização para saques a 

quem tem cotas de PIS/Pasep e uma possível 

reestruturação FGTS, de modo a estimular a economia, 

como ocorreu em 2017. Tais medidas poderiam 

impulsionar a atividade, iniciando um processo de 

redução, ainda que gradual, do endividamento público 

como percentual do PIB, reforçado pela manutenção de 

juros reais em níveis baixos, gerando um processo 

auspicioso de recuperação da confiança dos agentes na 

economia, com consequências positivas sobre níveis de 

emprego, renda e investimento. 

ECONOMIA BRASILEIRA 
 

ANO 2  |  Nº 7  |   MAIO/2019 

1 Diferença entre o produto (PIB) potencial  da economia , aquele que não acelera a inflação, e o efetivo. 
2 Ver https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/Decomposicao_da_inflacao_de_2018.pdf. 
3 Visa ao aperfeiçoamento do ambiente de negócios brasileiro, agilizando e facilitando  os processos burocráticos e garantindo a livre iniciativa de 

negócios no País, principalmente para as pequenas e médias empresas. 

https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/Decomposicao_da_inflacao_de_2018.pdf
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 06/05/2019 
Notas: 1- dados até abril/19; 2- dados até março/19; 3 - dados até dezembro/18 
*Vide nota de referência de período.  

Acompanhamento das Expectativas Econômicas 
(data de corte: 06/05/2019) 

 
 

 

 

Notas Variável 
Realizado 
no ano* 

Realizado 
12 meses 

Valores projetados para 2019 

Atual Anterior 
4  

semanas 
13  

semanas 
Início  

do ano 

03/05/19 26/04/19 05/04/19 01/02/19 04/01/19 

3 PIB 1,12% 1,12% 1,49% 1,70% 1,97% 2,50% 2,53% 

2 
Produção Industrial 
(quantum) 

-2,28% -0,08% 1,76% 2,00% 2,50% 3,04% 3,04% 

3 PIB Indústria 0,56% 0,56% 1,75% 2,00% 2,09% 2,89% 2,80% 

3 PIB de Serviços 1,30% 1,30% 1,74% 1,80% 2,04% 2,30% 2,20% 

3 PIB Agropecuário 0,10% 0,10% 1,45% 1,89% 2,00% 2,59% 2,57% 

2 IPCA 1,51% 4,58% 4,04% 4,01% 3,90% 3,94% 4,01% 

1 IGP-M 2,16% 8,28% 5,81% 5,58% 5,29% 3,92% 4,30% 

1 SELIC 6,40% 6,40% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 7,00% 

1 Câmbio 3,90 3,90 3,75 3,75 3,70 3,70 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

54,18% 54,18% 56,30% 56,30% 56,20% 56,35% 56,70% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-8,18 -13,68 -25,29 -25,29 -26,00 -25,00 -26,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

9,34 51,90 50,39 50,00 50,28 51,00 52,00 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

21,11 88,51 82,00 82,00 81,89 79,50 79,50 

2 
Preços 
Administrados 

1,09% 6,30% 5,20% 5,20% 5,05% 4,89% 4,79% 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 06/05/2019 
Notas: 1- dados até abril/19; 2- dados até março/19; 3 - dados até dezembro/18 
*Vide nota de referência de período.  

Notas Variável 
Realizado 
no ano* 

Realizado 
12 meses 

Valores projetados para 2020 

Atual Anterior 
4  

semanas 
13  

semanas 
Início  

do ano 

03/05/19 26/04/19 05/04/19 01/02/19 04/01/19 

3 PIB 1,12% 1,12% 2,50% 2,50% 2,70% 2,50% 2,50% 

2 
Produção Industrial 
(quantum) 

-2,28% -0,08% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

3 PIB Indústria 0,56% 0,56% 2,80% 3,00% 3,00% 3,00% 3,08% 

3 PIB de Serviços 1,30% 1,30% 2,45% 2,45% 2,50% 2,50% 2,55% 

3 PIB Agropecuário 0,10% 0,10% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

2 IPCA 1,51% 4,58% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

1 IGP-M 2,16% 8,28% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

1 SELIC 6,40% 6,40% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00% 

1 Câmbio 3,90 3,90 3,80 3,79 3,75 3,75 3,80 

2 
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB) 

54,18% 54,18% 58,30% 58,50% 58,50% 58,30% 58,65% 

2 
Conta-Corrente (em 
US$ bi) 

-8,18 -13,68 -36,70 -36,35 -36,00 -37,00 -38,00 

2 
Balança Comercial 
(em US$ bi) 

9,34 51,90 46,00 46,00 46,01 47,65 47,25 

2 
Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 

21,11 88,51 85,00 84,68 83,38 80,00 84,44 

2 
Preços 
Administrados 

1,09% 6,30% 4,28% 4,25% 4,35% 4,30% 4,00% 

O último mês foi, de maneira geral, mais uma vez 

negativo para as expectativas econômicas, corroborando 

a análise de conjuntura da seção anterior, com aumento 

das projeções para inflação e redução das expectativas de 

crescimento do PIB, tanto para 2019 quanto para 2020.  

 

A inflação medida pelo IPCA em março (0,75% no mês, 

4,58% em 12 meses), acima das expectativas, influenciou 

as projeções para a inflação oficial nas última semanas, 

passando de 3,90% para 4,04% este ano. No entanto, 

após o susto inicial, o mercado parece ter assimilado a 

característica pontual da alta dos preços de março, que, 

com a economia ainda muito desaquecida, tem poucas 

chances de se propagar para o resto do ano, como 

comentado na seção anterior. Ainda assim, depois de um 

ano de inflação historicamente baixa, sua volta a 

patamares acima dos 4,50% no acumulado de 12 meses 

acendeu um sinal de alerta que parecia adormecido nos 

analistas, ainda mais levando em consideração um 

possível cenário de pressão nos preços causada pelos 

efeitos da gripe suína africana na inflação de alimentos. 

 

Já a projeção para inflação em 2019 medida pelo IGP-M, 

mais influenciada pelos movimentos da taxa de câmbio, 

que apresentou grande volatilidade e significativa 

depreciação nas últimas semanas, subiu de 5,29% há um 

mês para 5,81% na data de referência desta publicação. 

Para 2020, entretanto, a projeção mediana permaneceu 

em 4,00%, mais uma indicação da ancoragem das 

expectativas de inflação.  
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Como temos frisado, os analistas tendem a mover suas 

expectativas para o câmbio mais lentamente do que o 

fazem para outros preços e indicadores da economia, por 

ser essa uma variável particularmente difícil de projetar. 

Assim, após um longo período de estabilidade, a projeção 

para a taxa de câmbio ao final deste ano, influenciada 

pela depreciação corrente sofrida pelo Real nas últimas 

semanas, como comentamos acima, subiu de R$/US$ 

3,70 para R$/US$ 3,75, ainda consideravelmente abaixo, 

vale notar, dos R$/US$ 3,90 em que a moeda americana 

fechou o mês de abril. Para 2020, a projeção mediana 

também foi elevada em relação à projeção de um mês 

atrás no mesmo montante, passando de R$/US$ 3,75 

para R$/US$ 3,80 na data de corte desta publicação.  

 

Com expectativas de inflação ancoradas pelas metas no 

horizonte relevante para a política monetária, a projeção 

mediana para a taxa básica de juros, a Selic, ao final deste 

ano, permanece estável em 6,50% há várias semanas. A 

percepção mais disseminada no mercado é de que o 

Copom (Comitê de Política Monetária) parece não ter a 

intenção de alterar o patamar da Selic enquanto não 

houver um cenário prospectivo mais concreto, e estaria 

observando o andamento da agenda de reformas e o 

desenrolar do cenário internacional para dar sinalizações 

mais claras sobre os rumos da política monetária. Ainda 

assim, o comunicado divulgado após a última reunião do 

Comitê, na interpretação do mercado, foi levemente 

dovish3 ao – nas palavras da autoridade monetária –  

reconhecer que “indicadores recentes da atividade 

econômica sugerem que o arrefecimento observado no 

final de 2018 teve continuidade no início de 2019”. Com 

isso, algumas casas importantes do mercado começaram 

a trabalhar com cenário de redução dos juros básicos 

ainda neste ano, movimento que, no entanto, ainda não 

foi suficiente para alterar a mediana das projeções.  Para 

o ano que vem, a projeção continua em 7,50%, depois da 

correção ocorrida no mês passado, tirando as 

expectativas dos 8,00% em que se encontravam desde o 

começo do ano. 

 

O movimento mais importante nas expectativas nas 

últimas semanas, no entanto, é sem dúvida a forte 

redução na projeção de crescimento do PIB em 2019. De 

1,97% há um mês, a projeção mediana recuou para 

1,49%, e já há analistas trabalhando com um cenário em 

que o PIB cresce apenas pouco mais de 1% pelo terceiro 

ano consecutivo. Os dados fracos de atividade do 

primeiro trimestre e a falta de confiança na economia 

explicam tal corte. O ano que vem também não escapou 

do aumento do pessimismo no último mês e, com isso, a 

projeção de crescimento caiu de 2,70% para 2,50%. 
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3 Quando a política monetária tende a ser mais expansionista. 


